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 چکیده

 شناسیییهانک در ینشآفر آغاز بوده؛ فلسفه و شناسییهانک مشترک یهابحث از ینش،آفر آغاز یمسئله

 یکلیام و ینقلی ی،فلسیف یلتحل مورد مذکور یهنظر مفاد پژوهش ینا در شد؛ آغاز 4«بنگیگب» یهنظر با

 و آغازشیده صیفر زمیان فضیا در یننخسیت یاماده از یکنون جهان بنگ،یگب یهنظر در است. قرارگرفته

 و ابتیدا یثح از نه جهان بود. نخواهد یدارپا ماده (ینامیکترمود دوم )قانون یزیکف ینقوان طبق ازآنجاکه

 و اسیت انبسیا  حیا  در تیاکنون انفجار لحظه از جهان ینهمچن بود. نخواهد ینامتناه زماناً یانپا در نه

 سیت یالهی یضف که جهان یاسلام یفلسفه در بود. خواهد یدور انبسا  و یهانک انقباض جهان فرجام

 قیرآن اسیت؛ تجیدد و حیدو  حا  در همواره و ینامتناه ابعاد ازلحاظ و خداست مخلوق اما یازل همواره

 بنیابر جهیان فرجیام و بوده آن مدام گسترش و واحد یاماده از جهان یجادا از یحاک یزن یثاحاد و یمکر

 ییدگاهد از یتجربی یلییتحل را بنیگیگب ییهنظر توانیم تیجهن در باشد؛یم مدام خلق لطف، دوام قاعده

 یاکتابخانه مطالب، یگردآور روش و یلیتحل -یفیتوص یقتحق ینا دانست.روش یشناسجهان در فلسفه

 .باشدیم

 ی.جوهر حرکت بزرگ، انفجار هابل، ینادو بنگ، ینگب یهنظر ینشتین،ا آلبرت :کلیدی هایواژه

  

                                                 
 باقرالعلوم دانشگاه ،یند فلسفه ارشد یکارشناس آموخته دانش. 

1. Big Bang Theory. 
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 مقدمه

بیار توسی   ینجهان، اول شدهیرفتهپذ شناسییهانبانگ مد  کمه یا بنگیگب یهنظر

 ییککاتول یشکش یکشد اما  یانب 4142در سا   یتعام نسب یهنظر یلذ 4یشتینآلبرت ان

مطرح  یانفجار بزرگ و تولد جهان را مطرح کرد و ةیدا 4111در سا   1یمیتربه نام جرج ل

انفجیار عامیل هیر  ینبزرگ آغاز شد. ا یو توس  انفجار تهداش ییابتدا یهانساخت که ک

 یمیتیرل ی،از فضا و زمان گرفته تا تمام اجرام آسمان یمااست که تاکنون کشف کرده یزیچ

 داشیته و هرلحظیه در حیا  گسیترش ییابتدا یست( نیدار)حالت پا یستاا یهانادعا کرد ک

 یینتوسی  ادو 4111در سا   امبود که سرانج بنگیگب یهنظر یاتضفر ینا یجهاست. نت

اختیر  ینبی یو تیاکنون موردبحیث و جید  فراوانی یدبه اثبیات رسی یصورت علمهابل به

 شده است.غرب و شرق واقع یسایو کل هایدر آکادم دانانیو اله یلسوفانشناسان، ف

 یاندر ملل و اد یسا؛کتب مقدس و رهبران کل یم،قرآن کر ینمفسر ین،متکلم فلاسفه،

اند. در داشیته بنگیگب یهبه نظر یمتنوع یهاواکنش یحیتگوناگون خصوصاً اسلام و مس

قرارگرفتیه  یها قبل مورد بررسیجهان از مدت یدایشآغاز و پ یرامونفلاسفه بحث پ یانم

فلاسفه مطرح بیوده  انیبا عنوان حدو  و قدم در م یل مباحثیعالم ذ یدایشبود. مسئله پ

بیوده  یرگذارتأث یزن یاتیو اله یمذکور در مباحث کلام یهنظر ی،است علاوه بر مسائل فلسف

 است.

                                                 
1. Albert Einstein (1879-1955). 

2. Monsignor Georges Henri Joseph Édouard Lemaître (1894-1966). 
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وجیود خیدا،  یجهیان شیناخت ینهمچون براه یدر مسائل توانیرا م یهنظر ینا تأثیر

و  یمقیرآن کیر ییاتآ ی،مسائل از حوزه مباحث کلیام یگرخاستگاه جهان و فرجام آن و د

 .کرد یبررس ینمعصوم یاتارو
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 بنگگیب نظریه -1

 کلی بررسی -1-1

بییانگر پییدایش  جهیان شیدهپذیرفته شناسیکیهان مد  بنگگیبیا  بانگمِه نظریه

این نظریه بیان است. و تکامل آن در مقیاس بزرگ  شدهترین دوران شناختهکهن از جهان

 کند که گیتی از یک وضعیت بسیار چگا  )متراکم( نخستین آغازشیده و درگیذر زمیانمی

 یخوبشیده را بیههای مشاهدهای از پدییدهاست این نظرییه طییف گسیترده افتهی انبسا 

 یانهیتابش زم توان به فراوانی عناصر سبک اولیه،ها میدهد. ازجمله این پدیدهتوضیح می

ای درگذشیته اگر در زمان به عقب برگیردیم، بیه نقطیه. اشاره نمود قانون هابل و کیهانی

نقطیه  و دهنیدشده کارایی خود را از دسیت میرسیم که در آن قوانین فیزیکی شناختهمی

نام دارد. این نقطه، نقطیه پییدایش گیتیی اسیت و بیر اسیاس  «Singularity-تکینگی»

 رونییاسیت و ازا دادهیلیارد سا  پیش رخم 9/49های جدید، این لحظه تقریباً گیریاندازه

اندازه کافی گیتی به ،هیپس از انبسا  اول .شودمیلیارد سا  تخمین زده می 9/49 سن گیتی

بیه  آمد و سیرانجامساده، پدید  یهااتم بعدها و ذرات زیراتمی سرد شد که امکان پیدایش

 سیتارگان یدایشپ باعث نیروی گرانش پیکر از عناصر اولیه براثرهم پیوستن ابرهای غو 

، کشیش و اخترشناس بلژیکی، برای نخستین بار در ژرژ لومتر از زمانی کهد. ش کهکشانهاو

توان در زمان رو به عقب دنبا  نمود تا بیه متوجه شد که انبسا  جهان را می 411۱سا  

پردازی رییهنقطه اولیه رسید، تاکنون دانشمندان متعددی بر پاییه اییده انبسیا  جهیان نظ

نظرییه حالیت  بانگ واند. اگرچه در ابتدا جامعه علمی به دودسته طرفداران نظریه مهکرده

بانگ را شده درگذر زمان، درستی نظرییه میهکشف شواهد تجربی شد، اماتقسیم می پایدار

ها در کهکشیان انتقا  به سرخ هادوین هابل با بررسی پدید ،4111در سا  . کنندتأیید می

در حا  دور شدن از یکدیگر هستند. ایین کشیف  هاکه کهکشان افتیبه این نتیجه دست

 ای تابش زمینیه 41۹1یه جهان در حا  انبسا  سازگار بود. در سا  مهمی بود که با فرض

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B1%DA%98_%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B1%DA%98_%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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شید، زییرا ایین بانگ محسیوب مییید مد  مهکشف شد که مدرکی کلیدی در تأ کیهانی

بینیی کیرده بیود. زمینه در سراسر جهان را پیش از کشف آن پیشنظریه وجود تابش پس

نییز در  سرعت انبسا  گیتی اخترها نشان داد که نو سرخ در ابر به، بررسی انتقا  یتازگبه

با استفاده . است انرژی تاریک ایش سرعت انبسا  گیتی، وجودزحا  افزایش است. دلیل اف

های جهیان را درگذشیته تیا حالیت توان جزئیات ویژگیشده میشناخته قوانین فیزیکی از

 (91ص-4991د. )ایان موریس ی بسیار بالا محاسبه نمونخستین چگالی و دما

 جهان انبساط -1-2

 شیناسستاره (،4129-4991) 4هابیل ادویین کیه کشیف  بیا جهیان انبسیا  نظریه

 شیدنمطرح باعیث هابیل کشیف ایین سرانجام که گرفت شکل آورد عمل به آمریکای ،

 هیم از شیدن دور و حرکیت حیا  در هاکهکشیان که دریافت او شد بزرگ انفجار نظریه

 ترکیینزد یهاکهکشیان از ترعیسیر دورتر، یهاکهکشان که شد متوجه همچنین هستند

 که کرد اعلام بلژیک ، دانشمند (41۹۹-4911) لمتر ژرژ میلادی 4194 در ،کنندیم حرکت

 است نامیده )تکینی( اولیه اتم او که است چیزی آن یخودخودبه تجزیه انبسا ، این عامل

 -است جهان در موجود انرژی و ماده تمام دربرگیرنده که تنهاست ماهیت یک اولیه اتم -

 چگییال  و انییدازه بییود، همگییان رشیموردپییذ زمییان آن تییا کییه ایییپاحالت نظریییه طبییق

 از که جدید نظریه طبق امّا باشد؛ یکسان باید جهان سراسر در قدیم و جدید یهاکهکشان

 بایید دورند، ما از که کیهان از ییهابخش چگال  و اندازه بود، برآمده بزرگ انفجار نظریه

 و جدییدترین :گویدمی زمینه این در« الدر جان» یابد. افزایش شانفاصله میزان با مطابق

 ییک روی از پرده شودمی پخش ستارگان از که امواجی طو  در هاگیریاندازه تریندقیق

 از جهان که ستارگانی مجموعه است داده نشان یعنی برداشته، آورحیرت و عجیب حقیقت

 فاصیله هرقیدر و شیوندمی دور مرکیز یک از زیاد سرعتی با پیوسته یابدمی تشکیل هاآن

                                                 
1 .Edvin hable (1889-1953). 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
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 کیه اسیت ایین مثیل ،گرددمی افزوده هاآن سیر سرعت بر باشد بیشتر مرکز این از هاآن

 مجموعیه و پاشییده هیم از بعیدازآن و انیدبوده مجتمع مرکز این در ستارگان کلیه زمانی

 ایین از دانشیمندان شیوند.می روانه طرف هر به سرعت به و جدا هاآن از بزرگی ستارگان

 تکینگی را آن که تاس بوده شروعی نقطه دارای جهان که اندکرده استفاده چنین موضوع

 نامند.می

: گوییدمیچنیین میورد انبسیا  جهیان در «آفرینش جهان»در کتاب  «ژرژگاموف»

  سیریع اسیت، فضای جهان که از میلیاردها کهکشان تشکیل یافته در یک حالت انبسیا

 حقیقت این است که جهان ما در حا  سکون نیست، بلکه انبسیا  آن مسیلم اسیت. پیی

بردن به اینکه جهان میا در حیا  انبسیا  اسیت کلیید اصیلی را بیرای گنجینیه معمیای 

که زمانی  آیدمی، زیرا اگر اکنون جهان در حا  انبسا  باشد لازم کندمیمهیا  شناسیجهان

 (94، ص4919)دانش شهرکی،  .ر شدیدی بوده استدر حا  انقباض بسیا

 جهان فرجام -1-3

 جهیان میواد تمام پیش، سا  میلیاردها بنگبیگ نظریه طبق شد بیان که طورهمان

 جاذبه نیروی براثر که داشتند تراکم و غلظت چنان مواد این بود. جمع کوچکی محدوده در

 جاذبیه قیدرت از ناشیی گرمیا و فشار این درنتیجه و رسیده زیادی بسیار گرمای درجه به

 اما کرد؛ ایجاد را کیهانی انبسا  و شد آن در عظیم انفجاری به منجر اولیه اتمهستهدرون

 دارد وجیود نییز دیگیری امکان ولی است. امکان یکاین دارد؟ ادامه ابد تا حرکت این آیا

 و کنید؛می عمل هم مخالف جهت در جاذبه نیروی است، انبسا  به رو جهان باآنکه یعنی

 نهیاد، کیاهش روبیه بیزرگ انفجیار نیروی وقتی دیگر، سا  میلیارد دو یکی شاید روزی،

 نیوعی معکیوس، انفجیار نیوعی آنگیاه سازد. همبسته باز را آسمانی اجسام جاذبه، نیروی

 بیه و شیدهکوچک دوباره بودند شده دور هم از و بزرگ که )اجرامی دهدمی روی انقباض،

 دوباره شاید آیند.می گرد ایفشرده هسته در دوباره هاکهکشان تمام یعنی چسبند(می هم

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DA%98%D8%B1%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DA%98%D8%B1%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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 قیوانین همیان چیون یابید. انبسیا  رفتههرفت باز جهان و دهد روی دیگری بزرگ انفجار

 سیتاره آییدمی وجیود به ایتازه هایکهکشان و هاستاره قرار بدین و است؛ کار در طبیعی

 انبسیا  ابید تیا همچنان جهان یا کنند:می بینیپیش امکان دو جهان آینده برای شناسان

 انقبیاض به رو دیگر بار جهان یا گیرندمی فاصله هم از بیشتر و بیشتر هاکهکشان و میابد

 میابد. گسترش بزرگ انفجاری با دوباره و گذاردمی

سرنوشت جهان بر ها در مورد اسپنس در کتاب جهان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله پام

نویسد: سرنوشت جهان به چگالی متوس  آن بستگی دارد اگیر بنگ میاساس نظریه بیگ

چگالی ماده بالا باشد میدان گرانشیِ مربوطه سیرانجام انبسیا  جهیان را متوقیف خواهید 

گردد بعیدازآن ی معینی منبس  خواهد شد و سپس متوقف میساخت یعنی جهان تا اندازه

تر خواهند تدریج به یکدیگر نزدیکها بهبه انقباض خواهد کرد کهکشان به آهستگی شروع

ی کیهیانی میاده و تیابش چیز بیه ملممیهکیه همیهشد و دما افزایش خواهد یافت تیا این

 (4۱9، ص499۹)اسپنس،  شده تا سرانجام به فشردگیِ بزرگ برسد.تبدیل

که حاصل این انقبیاض و  درنتیجه جهان در هستة متراکم اتمی واحد منقبض خواهد شد

هاسیت( فشردگی انفجاری عظیم )براثر نیروی گرانش در اتمی که حاصیل انقبیاض کهکشیان

خواهد بود و دوباره انتشار ذرات و انبسا  و گسترش آن در فضا تا تشکیل دوباره جهیان. ایین 

 همان دیدگاهی است که به انبسا  و انقباض دوری جهان معرف است.

 ازاینپییش بسیاچه یابید، انقبیاض دوبیاره جهان است ممکن رمج درنتیجه اگر پس

 هیایدوره همیین از یکیی ما حیات و هستی دوره و باشد؛ شدهمنبس  و منقبض بارهاهم

 باشد. جهان انبسا 
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 بنگگیب نظریه تجربی شواهد و ادله -1-4

 بانگمیه نظرییه تأییید در تجربیی شواهد ترینمستقیم و ترینقدیمی خلاصه طوربه

 :از اندعبارت

 اولیه یماده و تکینگی -4

 ها(کهکشان در سرخ به انتقا  پدیده مشاهده با) هابل قانون پایه بر گیتی نبسا ا -1

 بانگ مه ییزاهسته جریان در که« دوتریم و هلیوم» سبک عناصر نسبی فراوانی -9

 .اندشده دیتول

 .کیهانی یانهیزم تابش گیریاندازه و کشف -1

و نحیوه توزییع سیاختارهای  هیاگیری و تکامل کهکشیانشکل مشاهدات مربو  به

تری هستند که به این گیروه اضیافه شیدند از ایین در گیتی نیز شواهد تازه اسیمقبزرگ 

ی گذشیته هیابخش. در خلیا  است شده ادیبانگ نیز عنوان چهارستون نظریه مهموارد به

ر این بخش به توضیح مختصری از دلایل سوم و چهیارم دلیل او  و دوم تشریح شد لذا د

 پردازیم.یم

 دوتریم( و )هلیوم سبک هایهسته فراوانی -4-1-4

آنچه از ساختار شیمیایی ماده جهان، پیشگویی ساختار ماده اولیه و نحوه تشکیل  بنابر

 تأییید را بیزرگ انفجیار مید  کیه شیواهدی یکی از توان گفتسایر عناصر بیان شد می

بیه بییان . است جهان در موجود شدهشناخته ماده کل جرم به هلیوم مقدار نسبت کند،می

 نظیر در را ستارگان ویژهبه آسمانی، اجرام در هلیوم تولید برای امروزی فرایند خلاصه، اگر

 کمتر بسیار باید هلیوم مقدار عالم ساله میلیارد تقریباً چهارده حدود سن به توجه با بگیریم،

 همیهاین کیه نداشتند فرصت قدرآن تاکنون عالم ابتدای در ستارگان درواقع و باشد این از

از چگالی  درگذشته جهان که است آن فراوانی این توجیه برای پس بهترین بسازنده هلیوم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 بیوده بیشتر ایهسته هایواکنش رخداد آهنگ شرای  آن در بسیار بالایی برخوردار بوده و

 (19، ص4991)رزازی بروجنی،  است. تولیدشده زمان آن از بسیاری هلیوم لذا

 کیهانی ایزمینه تابش -4-1-1

 قرارگرفته دانشمندان موردتوجه بزرگ انفجار مد  تأیید در که مواردی از دیگر یکی

 کشف این شد؛ کشف رادیویی امواج طریق از که است کیهانی ایزمینه تابش کشف است،

 الکتروممناطیسیی، امیواج است. بزرگ انفجار یدرزمینه کشفیات ترینواصلی ترینمهم از

 و میوجطو  توانیدمی بلکیه کننید؛می تولیید امیواج انسان چشم بینایی برد حد در تنهانه

 ،«رادیییویی امییواج» بلنیید، هییایموجطو  باشیید؛ داشییته گونییاگون بسیییار هییایفرکانس

 بیرای جدیید نجیوم .اندشیده نامییده «گامیا اشعه» و «ایکس اشعه» کوتاه هایموجطو 

 ریزمیوج، رادیویی، امواج) الکتروممناطیسی یاشعه پهنای تمامی از فضا در اجسام مشاهده

 .کندمی استفاده (گاما اشعه و x اشعه ماوراءبنفش، باصره، نور زیرقرمز،

 کردند بینیپیش انبسا ، میزان داشتن نظر در با نظری فیزیکدانان. م 4119 سا  در

 طیی. باشد شده سرد درجه کلوین k 9 حدود تا باید جهان قبل، سا  میلیارد 41تقریباً  که

 دارد؛ قیرار ریزموج حوزه در و کندمی تابش نیز دما این در حتی جسم یک فیزیک، قوانین

 پرکیرده را جهان تمام باید تابش این است، رادیویی امواج و زیرقرمز بین جایی تابش این

 داغ بسیار جهان وقتی بزرگ انفجار اولیه مراحل خلا  باشیم. در ورغوطه آن در ما و باشد

 را چندانی مسافت توانستنمی ماده بدون و بود گما و ایکس پرتوهای صورتبه تابش بود،

تیدریج و بیه به و انبسا  یافته خارج سمت به عناصر جهان بقیه همراه تابش این بپیماید؛

 مستقیم روش جهان در فراگیر ریزموج نمایش مطالعه. است شده همراه دیگر عناصر سرد

 صیف در را بانیگ مه نظریه تابش این است. کشف بزرگ انفجار اولیه مراحل برای درک

 (12ص )همان، داده است. قرار شناختیکیهان هایمد  مقدم
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 عالم قدم و حدوث -2

 عالم زمانی حدوث -2-1

 عیدم به مسبوق شیء، وجود کهاین آن و است مشهوری تعریف زمانی، حدو  برای

 تفسییر زمیان از جزئیی با مقارن شیء، آن نبودن صورتبه زمانی، عدم این و باشد زمانی

 از تعرییف ایین اخیذ با اند،.زمانی حاد  زمانی، هایپدیده تعریف، این اساس بر .شودمی

 از اثری که بوده زمانی درگذشته، آید:درمی صورت این به عالم زمانی آغاز تصویر حدو ،

 خلق عدم از را طبیعت عالم خداوند آفرینش، لحظة در و ازآنپس است نبوده طبیعت عالم

 ایین اسیلامی متکلمیین اکثر .است بوده موجود طبیعت عالم امروز، به تا پسازآن و کرده

 عالم، قدم و حدو  باب در متکلمین نظریه عنوانبه نظر همین و اندکرده اختیار را تصویر

 .است قرارگرفته نقد مورد و شدهطرح فلسفی کتب در

 امیور در مطرح مباحث ناحیه از متعددی اشکالات عالم، زمانی حدو  از تصویر براین

 بیه پاسیخگویی تیوان تصویر، این طرفداران که است وارد الاخص بالمعنی الهیات و عامه

 میده و میاده بیه مسبوق حادثی، هر اولاً که است این اشکالات این اجما  ندارند. را هاآن

 و تعیالی واجیب در تمیییر مسیتلزم عالم، حدو  از معنای این ثانیاً و است؛ دیگر( )حادثی

 در کیه زمانی وجود بر اصرار ها،این همه بر علاوه اوست. مطلق فیاضیت تعطیل همچنین

 قدیم است، موجودات حدو  بر مشعر هرچند است، نبوده خبری الهی آفرینش از زمان، آن

 بیه زمیان( )یعنیی قیدیم موجودی وجود نهایتاً یعنی داشت؛ خواهد دنبا  به را زمان بودن

 و جهیان زمیانی بیازه آن در که بوده ازلی موجودی زمان چراکه شود.می شناخته رسمیت

حاد  ای مخلوقات آن موجود نبودند و بعد از گذشت زمان به همین منوا  طی اراده دیگر

 (911، ص4112یزدی، )مصباح  اند.شده

 ناگفتیه امیا است وارد عالم زمانی حدو  به متکلمین دیدگاه بر که اشکالاتی تمام با

 و است انکارغیرقابل امری عالم در موجود عناصر و موجودات برای زمانی حدو  که نماند
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 کیه حیا درعین فلاسفه یعنی نظراندهم فلاسفه و متکلمین زمانی، حدو  از مرحله این در

 زمیان یدربیازه حاد  را جهان در موجود عناصر و موجودات دانندمی زمانی قدیم را عالم

 جیوهری( )حرکت است تجدد و حدو  حا  در همواره عالم تمام ملاصدرا ازنظر دانند.می

 تمیام بیا موجیود جهان بودن ازلی عالم، زمانی قدم از فلاسفه منظور که است روشن البته

 جهیان هیایویژگی واجید بیالقوه شیکل به که است ایماده تقدم بلکه نیست آن عناصر

 سیتارگان، موجیود، جهیان آن، حاصیل کیه رسدمی فعلیت به فرایندی طی و بوده موجود

 درآنست. زنده موجودات و حیات

 شیودعالم تقریر شده که به این شیرح اسیت: می زمانی حدو  از دیگری نیز تصویر

 داشیته آغیاز زمیانی که اشییاء صورت این به کرد تعریف دیگر ایگونهبه را زمانی حدو 

 شیود؛می زمیانی حدو  به متصف نیز زمان از اجزای )قطعه( جزء با این تعریف، هر.باشد

 اسیت( جیزء آن زمیانی آغاز )آنْ، شودمی آغاز )طرف زمان( آنْ با زمان، از جزء هر چراکه

 از آن محدودیت به قو  به بنا نیز، زمان کل .زمان نباشد از جزئی خودش، آنْ، که هرچند

 تصیویر زمیانی، حدو  از تعریف این اخذ زمانی است. با حاد  معنا همین به مبدأ، سمت

 زمیان، و آغازشده درگذشته اینقطه از عالم خواهد شد: صورت این به عالم زمانی حدو 

 زمیان از نیه مبیدأ، آن از پیش و اندشده بعد موجود به مبدأ آن از )زمانیات( انرژی و ماده

 (9۱، ص4911)زارع،  زمانیات. از نه و بوده خبری

 عالم زمانی قدم -2-2

از مسبوق نبودن وجود  است عبارتر مقابل حدو  زمانی، قدیم زمانی قرار دارد که د

اکثر  .یا اینکه شیء در حالتی باشد که برای وجودش ابتدایی نباشد شیء به عدم زمانی آن

یعنی زمانی نبیوده  ؛قدیم زمانی است عالم خلقت اعتقادند که نیبرا فلاسفه اسلامی عرفا و

. دییآیمی آن نییز لیازم معلیو  ، وجیودعلیت تامیه که عالم نبوده باشید. چیون از وجیود

 و انیدبوده میادی جهان زمانی قدم به معتقد فلاسفه ( اغلب41۱1، ص1،ج4919)سجادی،

http://wikiporsesh.ir/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikiporsesh.ir/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikiporsesh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%AA
http://wikiporsesh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%AA
http://wikiporsesh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%87
http://wikiporsesh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%87
http://wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84
http://wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84
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 بیر میاده تقدم لزوم ازجمله این دلایل قاعده که اندکرده اقامه دلایلی خودشان نظریه برای

 است. عالیه مبادی در بخل عدم -الهی حواد  مادی و ازلیت فیض

 مادی حواد  بر ماده تقدم لزوم -1-1-4

 اشییاء در گونیاگونی تبدلات هاشمار ماهوارهبی مشاهدات اساس بر که شد اشاره قبلاً

 کیه ایگونهبه گرددمی قبلی هایپدیده جانشین جدیدی هایپدیده و دهدمی روی مادی

 امکان مادی حواد  همه به نسبت تام استقراء اما است برقرار هاآن میان فعل و قوه رابطه

 جهیان پاییان بیه نسبت ایتجربه هم کسهیچ و نبوده جهان آغاز از انسانی هیچ و ندارد

 این و دریافت را ماده تقدم قطعی علت شده مشاهده موارد از بتوان که نیست چنان و ندارد

 عقلیی دلیلیی قاعیده این اثبات برای فلاسفه رویازاین آورد حساببه مجربات از را قاعده

 امور در حکما، «مده   و بماده   مسبوق حادث كل»است.  چنیناین آن تقریر که اندکرده اقامه

 اند:کرده مشی شکل دو به آن اثبات برای که هستند ملتزم به این اصل عامه،

 چنیین اگیر و هست آن وجود امکان موجود شود، کهآن از قبل مادی، پدیده او : هر

 امکان، این کهازآنجایی و بود؛می الوجودممتنع یا الوجودواجب مفروض پدیده نبود، یامکان

 آن و شود؛ آن به متّصف که باشد داشته وجود جوهری باید ناچار نیست، جوهری امر یک

 دارد. ضرورت مادی پدیده هر بر ماده تقدم پس .شودمی نامیده ماده که است همان جوهر

 تمیامی که است محا  تامه اش، علت از انفکاک معلو  بودن محا  به توجه دوم: با

 هیم حاد ( ء)شی هاآن معلو  صورت این در باشند چراکه قدیم حاد ، یک شیء اجزای

 و بود خواهد دیگر حاد  یک حادثی، هر اجزای از لااقل یکی پس بود؛می قدیم بایستمی

 و بیازگردیم عقیب بیه زمیان بسیتر در هرکجا تا نیست بردارقاعده تخلف این کهازآنجایی

گونه اسیتدلا  رسید. )درنتیجه، این نخواهیم آغازین نقطه به دنبا  کنیم، را حواد  سلسله

 (19، ص1، ج49۹1)مصباح یزدی،  (انجامدبه قدم زمانی ماده نخستین می
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 الهی فیض دوام -1-1-1

 تعیالی اسیت. ازازمه بحث از قدم عالم، قبو  فیاض علی الاطلیاق بیودن ذات باریل

 در او نقصی گونههیچ و است مطلق واجب جهات جمیع از الهی ذات چون فلاسفه، دیدگاه

 به شییوة را عالم اگر جهت،ازاین و بود خواهد مطلق او فیاضیت و تام او فاعلیت ندارد، راه

 شد؛ خواهد منجر او و محدودیت صفات الهی جود تعطیل به نیم،بدا زمانی حاد  متکلمین

 علاوه به .است نبوده و فیاض خالق زمان، آن در خداوند که است بوده زمانی که معنا بدین

 وجوب با هم مطلب این است که الهی ذات در تمییر مستلزم عالم، برای حدوثی چنیناین

 را طبیعیت عیالم که کندمی خداشناسی اقتضا نحوة سان،بدین .نیست سازگار وجود مطلق

 (1۱، ص4911)زارع،  کنیم. متعا  تلقی منقطع از ناحیه خداوند غیر و ازلی فعل

 ملاصدرا منظر از عالم حدوث -2-3

 ابتکیارات از و جیوهری حرکیت بر مبتنی هاآن از یکی دارد؛ وجه دو ملاصدرا نظریه

 .است گذشته فلاسفه اتفاق مورد و مشهور فلسفی قواعد بر منطبق دیگری و اوست فلسفی

 یادشیده فییض دوام عنیوان با دوم وجه از و عالم تجددی حدو  عنوان با نخست وجه از

 اکتفیا تجیددی حیدو  از کوتیاهی بیان به شد بیان اختصاربه دوم عنوان ازآنجاکه است.

 کنیم.می

 آن در بقیا عیدم و ذاتی سیلان و تجدد را حدو  تجددی: صدرالمتألهین حدو  عالم

 حرکت دلایل همان زمانی، حدو  بر او استدلا  «زمانین وجوده لایبق »کند می تعریف دو

 هوییات بیا هییولی و صیور قیدم عیالم، قیدم از حکما منظور وی، قو  است. به جوهری

 وی .اسیت عالم تجدد عین در فیض انقطاع عدم و دوام منظور، بلکه نیست؛ شانشخصی

 بر آنان اشکالات و کندمی رد را «عالم داشتن ابتدا» معنای به زمانی حدو  به قائلان قو 

 و تجیدد، حیدو  همراه به الدوامعلی فیاضیت ملاصدرا، دهد. قو می پاسخ را عالم ازلیت

 ثانیاً؛ ندارد؛ راه حالت تمییر عالم، صانع فاعلیت در اولاً؛ که توضیح این با است؛ فیض فنای
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 حصیو  ییا حیاد  ۂاراد ییا زائد قصد بر او فعل ثالثاً؛ و نیست؛ بخل و امساک او فیض در

 و دنییا اهیل در قصیور، نیسیت؛ متوقیف مصیلحت تحصیل برای قصدی یا مناسب وقت

 بلکه نیست؛ ماده عالم داشتن ابتدا معنای به قابل قصور. است هیولی تاریک قریه ساکنان

 قابل وی، بیان است به مادی موجودات همیشگی حدو  و زوا  تجدد، همان آن از منظور

 تجلیی و وجود فیض، بودن تشکیکی بنابر زیرا است؛ متصرم و متجدد که است ایگونهبه

 وحیدتش کیه اسیت واحید و متصیل امری ماده، است عالم گونهاین فیض، پایین درجات

 امیری شیأن ایین. اسیت متفرقات اجتماع اجتماعش، و زوا ؛ عین ثباتش، کثرت؛ وحدت

 قو  ندارد مبدأ جز ابتدایی ماده دیگر عالمبیانبه است تجددی اتصا  آن، هویت که است

 لیا بالفعیل، لیه لیاوجود ما اذ: نیست نهایتبی تا حواد  تسلسل معنای به عالم، ازلیت به

 جمله این مفاد میان است فرق وی توضیح به بنا. بالتناهی یوصف لا کما باللاتناهی یوصف

 شیر  موضوع، وجود جمله، این صدق در )چون ندارند معین ابتدای حواد ، این که سالبه

حواد ، غیرمتناهی هستند )چون در صدق ایین  این که معدوله موجبه جمله این و نیست(

 باطیل نهاییتبی حواد  معنای به عالم قدم به قو  پس است( شر  موضوع وجود ملهج

 است.

 کنییم توجه باید عالم، زمانی حدو  از نوع این باب در صدرالمتألهین رأی فهم برای

 میراد بنابراین، عالم؛ به متعلق نه اندالهی سپهر به متعلق مجرد موجودات او، به عقیده که

موجود  حقیقتاً آنچه ،ثانیاً .است مادیات عالم همان عالم، حدو  مسئله از بحث در از عالم

معنیای  بیه عالم، کل و اندعالم موجودات تکتک است حدو  غیر و حدو  بهمحکوم  و

احکیام  از غییر خاص، حکمی دارای تا نیست حدهعلی موجودی مذکور، موجودات مجموع

ازنظیر  آن، حکیم و حقیقیی نیه اسیت اعتباری کل یک عالم دیگر،بیانبه باشد؛ اجزایش،

موجیود  عالم باشند، حاد  آن اجزای اگر پس .است آن اجزای حکم همان قدم، یا حدو 

حرکیت  نظرییه ( طبیق 41-9ص 4914)شیروانی،  ازلحاظ موجودات آن نیز حاد  است.

یافیت  چیزی اجسام عالم در و است حرکت و سیلان عین ایجسمانی موجود هر جوهری،
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سییلان  و حرکیت و اعراضیش ییا آن جیواهر از اعم باشد، باقی «آن» دو در که شودنمی

 باید گفت هرچیه مقدمه، این اساس بر .نیست مستمر و تدریجی زوا  و حدو  جز چیزی

 در آن هرچیه و طبیعیت عیالم پس حدو  است؛ حا  در آنْ به آنْ است، طبیعت عالم در

 .اندزمانی حاد  است

 چنیین خیویش، ابتکیاری نظرییه و فلاسیفه هایاستدلا  بین جمع در صدرالمتألهین

 کیه نیست چنین و است ازلی تجددی( )حدو  اشیا مستمر حدو  این که گیردمی نتیجه

 هرچیه و اسیت ازلیی خلقیت پس باشد؛ کرده اشیا احدا  به شروع خاصی مبدأ از خداوند

 عیالم دیگیر، تعبییر به .است بوده اشیا احدا  حا  در خداوند بازگردیم، عقب به درگذشته

 هیر از پیش بلکه رسیم،نمی نخستین حاد  به سلسله، این در و هاستحاد  از ایسلسله

 و لاینقطع الهی فیض است حاد  عالم کهاین عین در یعنی هست. دیگری حاد  حادثی،

 (142، ص۱، ج4992)عبودیت،  است. دائمی

 اسلامی فلسفه منظر از بنگگیب نظریه بررسی و تحلیل -3

 اسلامی فلسفه دیدگاه از تکینگی بررسی -3-1

 بیودن مخلیوق به صراحتبه جهان تولد اولیه یماده یا تکینگی بنگ،بیگ نظریه در

 دییدگاه تیوانمی درنتیجیه کنیدمی اشیاره نخسیتین یماده از موجود جهان ایجاد و عالم

 بنگبیگ نظریه مفاد تأیید در فلسفی بیانی عنوانبه را زیر مباحث پیرامون اسلامی فلاسفه

 ایین در اخترشناسیان و دانشیمندان کشیفیات و مشیاهدات دیگر تعبیری به یا و کرد ارائه

 دانست. فلاسفه دیدگاه صحت بر تجربی مؤیدی را خصوص

 بیان جهان پیدایش پیرامون اسلامی فلاسفه دیدگاه تبیین در تاکنون آنچه به توجه با

 شد:
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 در دهای موجودانند و پدیدهاسلامی عالم را ازلحاظ وجود، حاد  بذات می ةاولاً: فلاسف

 هیم و بذات حاد  هم را، جهان دهندهتشکیل عناصر و ستارگان تا زنده موجودات از آن،

 بنیگبیگ نظرییه در آنچه با باشد مقارن تواندمی دیدگاه همین که دانندمی زمانی حاد 

 نیروییی توسی  اولییه ةمیاد بیودن مخلوق ضرورت یا و شودمی خوانده عالم بودن پدیده

 طیی جهیان در موجیود عناصیر و ستارگان ایجاد و باشد مکان و زمان ورای که شخصی

 در زنیده موجیودات و حیات ایجاد و ستارگان و سیارات تدریجی تشکیل و بزرگ انفجاری

 آن تکامیل و هسیتی بیه نیسیتی از ایجیادی فرایندی در تدریجی صورتبه سیارات بستر

 و دانیدمی ازلیی را آن در موجیود عناصر و عالم که پایدار حالت نظریه برخلاف موجودات.

 زمیان در و بیوده همیشیه چیون عیالم که معنا این به نیست قائل آن ایجاد برای ابتدایی

 نیست. شخصی موجودی مخلوق بود خواهد نامتناهی

میادی و  حواد  بر ماده و مده تقدم لزوم ثانیاً: دیدگاه فلاسفه اسلامی پیرامون قاعده

دانست بنگ توان مقارن با دیدگاه تکینگی در نظریه بیگمبحث قوه و فعل در ماده را می

 شدهای با چگالی بالا ایجادبایست از ماده یا اتم اولیهچراکه در این نظریه جهان ضرورتاً می

 لازم مواد انفجار، از پس شرای  در که است عناصری واجد قوه ازلحاظ اولیه اتم این باشد.

 بیاورد. فراهم را آن در حیات عناصر و جهان ایجاد برای

در مورد قدم زمانی ماده نخسیتین عیالم، شیاید تقیارنی  ثالثاً: دیدگاه حکمای اسلامی

 در کردنید طیرح را نظریه این که دانشمندانی چراکه باشد نداشته بنگبیگ نظریه با عینی

 اندمانده ساکت اولیه ماده زمانی حدو  یا بودن ازلی یا و تکینگی ایجاد چگونگی خصوص

 چراکیه نیدارد را مسیئله ایین بیه پاسیخگویی ظرفییت بنیگبیگ نظرییه کنندمی اقرار و

 انفجار آغازین نقطه تا بنگبیگ نظریه مبنای بر آنان محاسبات و شناسان اختر مشاهدات

 را انفجیار از قبل اولیه ماده هایویژگی تحلیل قدرت و رسدمی عالم ذرات انتشار و بزرگ

 واجید جهان ایجاد در اولیه ماده خصوص در بنگبیگ نظریه برخلاف اسلامی فلسفه ندارد.
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 از غیرتجربیی و تجربیی هیاییگمان و حیدس البته است. مفیدی فلسفی و عقلی مطالب

 اولییه میاده ایین ایجیاد زمیان و گیریشیکل نحوه خصوص در اندیشمندان بعضی سوی

 .کرد اشاره موارد این به توانمی هاآن ازجمله که شدهارائه

موجود در فضا؛ با این نظریه هنوز  ایجاد اتم اولیه از فشرده شدن گازهای معلق و -4

 بیارهدراین قطعاً و اندزمانی حاد  یا و اندبوده ازلی گازها این که شودمی مطرح ؤا این س

 نشده. ارائه قطعی نظری هنوز

ای بیا بعضی وجود ماده اولیه را حاصل انقباض اجرام آسمانی و تجمیع در نقطیه -1

دانید؛ سا  جهان )ناشی از قدرت انفجار بزرگ( مینهایت پس از پایان یافتن انبگرانش بی

 کند.نمی کمکی اولیه ةماد زمانی قدم حدو  ةمسئل حل به نیز یدگاهاین د

و خیزهیای کوانتیومی  اما بعضی نیز وجود این ماده اولیه را ازلی و حاصیل افیت -9

 را تکینگی مورد در ایشان دیدگاه چنانچه نیستند؛ قائل آن ایجاد برای ابتدایی لذا اندهدانست

 تقیدم لزوم قاعده چون مباحثی بر تجربی-علمی مؤیدی تواندمی بنگبیگ نظریه بپذیریم

 باشد. عالم زمانی قدم و مادی حواد  بر ماده

 اسلامی فلاسفه منظر از جهان انبساط تحلیل -3-2

 انبسا  شد مطرح یشناسجهان در بنگگیب نظریه توس  که ییادعاها از دیگر یکی

 بخیش ازآنجاکیه شیودیمی عیالم بیودن ینامتناه به منجر که است آسمانی اجرام دائمی

 لیازم اسیت میرتب  توحید و الهیات حیث از یشناسجهان به اسلامی ةفلسف از توجهیقابل

 منظیر ایین از تا کنیم بررسی را ماده عالم ابعاد پیرامون اسلامی ةفلاسف دیدگاه تا دانستیم

 شود. تحلیل اسلامی فلسفه منظر از بنگگیب نظریه ابعاد از دیگر یکی

 عیالم جهیات همیه بیه نیاظر عیالم ابعیاد تناه  عبارت در جمع صیمه به ابعاد کلمه

 شیویم رهسپار جهت  به مستقیم سیر و خ  به زمین نقطه هر از مثلاً یعن  است؛ جسمان 
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 نیست لئیم دیگر و شودیم تمام طبیعت جهان که دارد پایان و ابدییم نفاد سیر و خ  آن

 .نیست هم خلئ  کهچنان

 ابعیاد یتناهعیدم به بمدادی ابوالبرکات شیخ و هند حکمای از جماعت  که است نقل

 یتناهعدم به قائل آمل  زادهحسن علامه مانند یاعده هم جدید علمای میان در و اندقائل

 از تییدرنها و اندکرده وارد عالم تناه  خصوص در فلاسفه دلایل بر را اشکالات  و اندعالم

 کتاب در آملی زادهحسن علامه .اندکرده اثبات را عالم یتناهعدم عرفان  یهابحث طریق

 شیرح بیه و کیرده ارائیه پیشیین فلاسیفه دیدگاه از مختصر تحلیلی ابتدا نکته یک و هزار

 از شید بییان دیدگاهشان که گذشته فلاسفه آمده، کتاب این در پردازد.می عالم تناهیعدم

 داشیتن شکل جهت از اگر باشند؛ شده عالم بودن متناه  به قائل است ممکن جهت چند

 اجرام و عنصری اجسام در بحث این ابدیینم شکل نشود متناه  جسم تا که است، اجسام

 از هیاآن کیکی که است جاری هستند، جسمان  عالم اجزای از جزئ  یک هر که فلک ،

 بیا ارتباطی مطلب این اما هستند، دار شکل و متناه  هانیا امثا  و شمس و قمر و ارض

 بییان چیون .اسیت پاییان را طبیعت عالم که ندارد جسمان  و جسم عالم مجموعه تناه 

 سیخن امیا و غیرمتناه  یا است متناه  جسمان  عالم مجموع آیا که است این در مطلب

 )تا باشد متناه  جسم آن ابعاد باید جسم تحقق برای چون که است این فلاسفه از دیگری

 مطلیب ایین .اسیت جسیمان  هیم عالم چون است. متناه  عالم پس شود( محقق جسم

 اجیزای چیون .نیسیت عالم دهندهلیتشک اجزای درباره سخن اینجا در امّا است صحیح 

 مجموع ول  شوند، شکل دارای تا باشند متناه  جسم دارای باید هاکهکشان ازجمله عالم

 (91، ص499۹)دانش شهرکی،  ندارد. بودن شکل دار به نیازی هاآن کل

 و حیدیب وجودی عالم، مبدأ گویند:می عالم ابعاد تناهیعدم بیان در زادهحسن علامه

 علیت .باشید محقیق معلیو  و علت بین سنخیت باید هم متعارف شکل به و است پایان

 نیسیت؛ مسیتثنا کل این از خود و ادا صورت بهترین به را حقیقت این خودش شأنه یتعال
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َ ل» باشدمی مؤثرش دارای  نمودار اثری هر چراکه ََ ِل ل ُقْل ُكل ٌّ َيْعَملُل   َ  «(91 )اسیراء ی َشلاكل

 بیر است غیرمتناه  مبدأ فعل و اثر که عالم این و نبود نهایت را وجودی کلمات بنابراین،

 4است. انیپایب و حدیب خود علت مثا  و شاکلت

 کیه اسیت کیرده نقیل افلاطون از شفاء الاهیات سابعه ثان  در شیخ کهچنان وانگه 

 للففس ال خلار  مل  لل  َلض  االنفعال إال ليس مقدر شكل و محدود حد فی انحصار البعد»
 خیود، خلقت و ذات حسببه بُعد پس دینماینم اقتضا را خود نفاد ش ء که زیرا ،«طبيعِل 

 کیه قیوه بابیت از یعنی  است خارج امر و عرض جهت از بلکه نپذیرد تناه  و محدودیت

 بپذیرد وی قوه که نیست نفادی مؤثر و فاعل اینجا در اینکه حا  و اوست طبیعت از خارج

 سیزدهم فصل در حقیقت بدین و است ماده از منفرد و است مجرد بعد او بعد اینکه حا  و

 ازجملیه محققیین، از جمعی  و اسیت شیدهحیتصر آن بیر خواجه شرح و اشارات او  نم 

 بسیی  امر این و اندکرده بیان را همین مجرد بعد مکان در اسفار، صاحب و طوس  محقق

 خیود میاورای فقیدان و خیود وجدان از مرکب پذیرد نفاد و شده منته  اگر موجود مجرد

 .انیدناتمام هیانفس فی  ابعیاد تنیاه  بیراهین مسیائل ایین ازنظر قطع اما با بود؛ هدنخوا

 ( 219-211،ص 4991زاده آملی، )حسن

 در نامتنیاه  را عیالم ما اگر که اندرفتهیپذ دلیل این به را عالم تناه  یاعده اگر اما

 کرد؟ توانیم توجیه خدا بودن نامتناه  با چگونه را نامتناه  این بگیریم نظر

 ۱ از آسیمان کیریم قیرآن آییات بعضی و معصومین ائمه روایات؛ به استناد اولاً

 آسمان د  در انگشتری نگین ةمثاب به او  آسمان که تودرتو صورتی به شدهلیتشک طبقه

 لیذا هفیتم( )آسیمان آسیمان نیآخیر تا بعدی هایآسمان اندمنوا  همین به و است دوم

 است دوم آسمان با مقایسه در بودن متناهی و محدود معنای به او  آسمان بودن ینامتناه

                                                 
 (101ْثِْلِِ مَدَداً کكف  قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ ِمداداً لِكَلِماتِ رَب ِي لَنَفَِد الْبَحُْر قَبْلَ َأنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَب ِي وَ لَْو جِئْنا بِمِ. 1
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 کیهیانی جهیان یا ماده عالم جهیدرنت الاخر( الی بعدی آسمان با مقایسه در دوم آسمان )و

 حییث، ایین از ابعیادش و گسیتره تمیام با دائمی گسترش و انبسا  حا  در (بحث مورد)

 .رودیم شمار به متناهی و محدود

 محدود تینهایب دوبُعدی عالم مقابل در تینهایبیِ بعدکدوماً؛ به بیانی دیگر عالم ی

 بُعید هیر که یبعدسه عالم به نسبت تینهایب عالم دوبُعدی همچنین و شودیم محسوب

 ییا تنیاه  پیس .دییآیحسیاب میبه عالم  محیدود باز باشد داشته امتداد تینهایب تا آن

)دانش  آن. ابعاد از یک هر نهایت بودنبی با نه سنجید، آن ابعاد با باید را عالم یتناهعدم

 (11، ص 4919شهرکی،

 کیه اسیت اییندهنده نشان شناسان کیهان رصدی : کشفیاتاولاًروشن شد  جهیدرنت

 حا  .است عالم شدن بزرگ معنای به انبسا  افزایش است و انبسا  حا  در طبیعت عالم

باشید،  داشیته ادامه همیشه توانستینم انبسا  این بودیم محدود و متناه  عالم اگر این

ی بیودن ابعیاد جهیان باشید. نامتناهی تجربی بر انهیقر تواندیملذا انبسا  دائمی کیهانی 

علامیه  ازجملیهبیان شد به اعتراف حکمای معاصر  اختصاربهاسلامی که  ةفلاسف ةادلدوماً: 

 رقابیلیغدلیلی عقلی که  عنوانبه توانندینمآملی همگی قابل خدشه هستند و  زادهحسن

 دهیعق هماسلامی معاصر در مورد انبسا  و گسترش عالم  ةفلسفد ارائه گردند. لذا رد باشن

 عنوانبیهاست و شاید بتوان کشفیات تجربی نظریه میذکور را  بنگگیب ةینظرو موافق با 

فلسفی حکمای معاصر، آیات و رواییات معصیومین دا  بیر گسیترش  ةادلدلیل تجربی بر 

 ه کرد.ی بودن آن ارائنامتناهو  عالم

 اسلامی فلسفه دیدگاه از جهان فرجام بررسی -3-3

 ةچنیدبار ایجیاد و جهیان فرجام خصوص در بنگبیگ نظریه مفاد فلسفی تحلیل در

 و کریم قرآن درهایی مقارنت توانمی دوری، انبسا  و انقباض دیدگاه یعنی طبیعت جهان

 یافت. اسلامی فلاسفه آراء همچنین و ع معصومین روایات
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 خلیق و فییض دوام قاعیده بیا توانمی را جهان فرجام پیرامون اسلامی حکمای نظر

 :انیدکیرده دلییل اقامیه چنیین میدام خلق و فیض دوام نظریه برای حکما کرد. بیان مدام

 که دنمو رتصو را ایلحظییه و نماز هیییچ تییواننمی و ستا قالطالا علی ضفیا نداوخد

 باشد. شتهاند نجریا الهی عنایات و جود جوشان چشمه و فیاض ذات از او نحساا و فیض

 ،ستا مطلیق و غیرمتنیاهی نیز و صخا نماز به و مشر غیر لهیا فاعلیت دیگر تعبیر به

 مطلیق فیاض از فیضی و اثر ،معلو  هیچ که کرد فرض را ایبرهه و مقطع تواننمی پس

 خلقت شروع و فیض صدور ایبر زغاآ ةنقط عنوانبه مقطعی و لحظه سپس و نشده صادر

 به التزام ،فیض جریان عدم مقطع پذیرش و مانیز و حد نظریه لازمه زیرا ؛گرفت نظر در

 در مرجّحی هیچ ،براین وهعال است، (باشدمی ذاتی صفت )که خدا ةاراد و فیض در تعطیل

حیییق  ارادهاگییر  ارد،ند دجوو لهیا فیض نجریا و خلقت زغاآ ایبر صخا نماز تخصیص

 ایین بیه الهیی اراده چیرا کیه: بود خواهد این سؤا  کنند بیان مخصص عنوانبه را تعالی

 بعیدازآن یا و آن از پیش لحظه به و گرفت تعلق شد فرض آغاز نقطه که نظر مورد ةلحظ

 نگرفت؟ تعلق موردنظر لحظه

 کریم( قرآن و مقدس )کتب بنگگیب نظریه الهیاتی یهادلالت -4

 معاصر کلیسای و عتیق عهد -4-1

خلقت آسمان و زمین و روز و شب همیه در روز نخسیتِ  میخوانیمدر سفر پیدایش 

بقیة خلقت )که مربو  به آنچه در زمین و در  و (2:4)پیدایش،  .تکوین عالم صورت گرفت

آسمان و خلقت و سرانجام شده آسمان و آنچه میان آسمان و زمین است( در دو روز انجام

روزبه اتمام رسیده است. نکتة گفتنی آن اسیت کیه در  ششدر زمین و آنچه در آن است 

نییز بیه  قیی( و در عهد عت2هزار سا  است )سجده/ کیکریم، مقصود از یک روز،  قرآن
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( و این نشیان از 1:11/همین سان، یک هزار سا  برای خداوند مثل یک روز است )مزامیر

 تکامل تدریجی عالم دارد.

وجیود  در آن هر آنچیهزمین و آسمان و  دیآیبرمکه از متن سفر پیدایش  طورهمان

گسترش یافتند این همان چیزی است که ما آن  جیتدربهو  وجودآمدهبهدارد روزی از هیچ 

در اوست مخلوق خدای متعا   هر آنچهیعنی تمام عالم و ؛ میخوانیمرا حدو  ذاتی عالم 

جهان است. همچنین در مبنی بر ازلی نبودن  بنگگیباین برداشت مطابق نظریه  ؛ واست

تورات آمده ابتدا خداوند جوهری )در بعضی نسخ گوهر هم آمده( آفرید آنگاه به دید هیبت 

از حالت مایع ماده اولیه( شد سپس آسمان و زمین را از آن  هیکنابدان نگریست و آن آب )

ی آن از آورد این نقل از تورات هم گواهی بر ازلی نبودن عالم و هم ایجاد تدریج به وجود

 ی واحد است مشابه همین نقل از طالیس ملطی و برقلس نیز بدست ما رسیده است.اماده

بیه یکیدیگر  آسمانی و زمینی یهاآب: میخوانیم در سِفْر پیدایشاما نکته دوم آنکه 

بیه  وستهیآسمانی و زمینیِ پ یها. در روز دوم خلقت، خداوند امر کرد که آبندبود پیوسته

(. ۹:4پییدایش/زمینیی جیدا شیوند ) یهاآسمانی از آب یهاتقسیم و آب هم به دو بخش

، گاهی فلک و آسیمان و گیاهی قیفاصلة میان این دو آب، هم در قرآن و هم در عهد عت

الفلیک در دریاهیا جمیع تحت یهیاآب قیشده است. در عهد عتها خواندهافلاک و آسمان

 زدییریها فرومیهایی است که باران از آن( و آسمان هم دارای روزنه41:4شدند )پیدایش، 

ها و آسیمان( با توجه به آنچه بیان شد روش است که از منظر عهید عتییق 41:۱)همان، 

آسیمان و ها را بازکرده است؛ احتمالاً مقصود آن است که بودند و خداوند آن« بسته»زمین 

وحیدت و متیراکم  که میراد بسایاند و ازمین به هم چسبیده بوده و سپس از هم جداشده

مشابه همین نقیل ) (.مقدمیجلال)است که بعدها فراخ شدند وضعیت ابتداییها در آن بودن

در لسان روایات و آیات قرآن در مورد آغاز جهیان آمیده کیه در ادامیه  وفتقرتقبا عنوان 

 (میکنیمطرح 
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بررسی آیات سفر پیدایش و مفاد نظریه میذکور بایید عنیوان کیرد: تکامیل  جهیدرنت

و سیپس  هایخشکتدریجی آسمان و زمین، خورشید، ماه و دیگر کرات آسمانی، دریاها و 

نباتات و حیوانات در سیری تکاملی در طی چند روز )که مقصیود چنید هیزار  وجودآمدنبه

)ابتیدای  هیاآنی آسیمان و زمیین و گسسیت وسیتگیپهمبهسا  زمینی است( و اتحیاد و 

نظرییه  ازجملیهی شناسیجهانگسترش عالم( گواه صیادقی بیر آنچیه در نظرییات جدیید 

در خصوص سیر تکامل تدریجی جهان و اتحاد اجرام اسمانی در ابتدای خلقیت  بنگگیب

 .باشدیمبوده 

ن ازلی نبیوده )ازلیی جها آنکهبر دو شاخصه اصلی استوار است. او   بنگگیبنظریه 

و  نامنیدیمیتولد زمین  اصطلاحاًکه  وجودآمدهبهبه معنای عدم مخلوق بودن( و از نیستی 

ی واحید طیی انفجیاری بیزرگ امیادهدوم نحوه گسترش عالم که برخلاف حالت پایدار از 

 آنچهبه  با توجهمراحلی طی چندین سا  به شکل کنونی درآمده است.  درگذشت جیتدربه

بیان شد هردو ادعای این نظریه مطابق با آیات سفر پیدایش بوده و در ظاهر، سفر پیدایش 

 تناقضی ندارد. بنگگیباز عهد عتیق با نظریه 

که نهادی « آکادمی علوم پاپی»های جهان در نشست رهبر کاتولیک 4پاپ فرانسیس،

در  پروردگیار مستقل در واتیکان است، گفت: توضیحات علمی برای گیتیی، منکیر نقیش

باور استوارند که  نیبانگ یا انفجار بزرگ که برا های علمی ازجمله مهتئوری. خلقت نیست

از طرییق رونید  یمیلیارد سا  پیش از یک انفجار بزرگ تشکیل شید وزنیدگ 493۱جهان 

 ایشیان منشیأ پییدایش ازنظیر .تضادی ندارنید های کاتولیکتکامل توسعه یافت، با آموزه

که مبدأ خودش را مرهون چیز دیگری اسیت، نیسیت بلکیه مسیتقیماً  ۹مرجوهرج، جهان

بانگ که امروز از  است. مه شده جادیعالی است که از روی عشق ا ینشأت گرفته از اصول

شود، تضادی با اقدام خلاق پروردگار نیدارد و بیه آن عنوان مبدأ ایجاد جهان یاد میآن به

                                                 
1 .Franciscus (1936). 
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با فرضیه آفرینش تضیادی نیدارد چراکیه تکامیل پاپ گفت: ماهیت تکامل  .نیازمند است

 (wikipedia )پاپ فراسیس، نیازمند آن است که آفرینش موجودات نمود ظاهری پیدا کند

 ائمه روایات و کریم قرآن -4-2

 زمین و آسمان آفرینش -1-1-4

 گذشیته خلقیت آغیاز در هاآسیمان ایجاد بر مرحله چهار ،کریم قرآن آیات اساس بر

 :است

جز مایع  که  ،وجود نداشت چیزیچه، اى که در فضاى خال  جهانمرحلهاو :  مرحله

ل خ َخَ ل  : تعبیر کرده و عرش آفرینش خدا بر آن بیوده اسیت« ماء»قرآن از آن به  ُهلَو الذ
ملو ََ ی الماءل االسذ ضُش   ََ ام َو كاَن  ةل أيٌّ ٌِّ ات قرآن کریم در مورد از آی (۱)هود/ تل واألرَ  فی سل

 توان فهمیید کیه آسیمان و زمیین،م شناسی یهانکهای جدید و به کمک یافته آفرینش

و  ی میایع(میاده) «ماء» صورتبه( آمده فصّلتسوره  44پیش از مرحله دخان که در آیه )

 میادّه نییز نشیمنداندا اسیت. گازهاى بسیار فشرده بوده که شکل میواد میذاب را داشیته

 داراى میذاب میواد کیرده، تعبییر میاء به آن از قرآن که را مادّى جهان آفرینش نخستین

 دانندم  العادهفوق و بسیار حرارت

میذابِ  میاده میایعدوره وجود اتم اولیه )مرحله دخان : این دوره، پس از مرحله دوم: 

ُثلَّذ  :کنید، به دوره دخانِ آسمان تصریح م سوره فصلت 44در آیه است. قرآن،  یکنواخت(
ماءل  عيَ  اسَِوخ إَلی السذ ئيفلا طلايل

َ
لا قاَلِلا أ لا أو َكضهو َو يلا َطو ِل لِر ل اي ی ُدخان  َفقلاَل َلالا و لل  َو هل

دانید کیه بیه اند. راغب، دخان را چیزى م معنا کرده ( لمویان، دخان را به دود44فصلت/)

به معنای طرف « سماء» (. و4،ج4141ود. )راغب اصفهانی،شهمراه زبانه آتش متصاعد م 

کاررفته است، ازجمله: جهیت بالیا، جیوّ آن در معانی و مصادیق متعدی بهکه در قر بالاست
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در اصل به معنای اعتدا  « استوی» یواژهو غیره.  آسمان معنوی ،زمین، محل کرات بالا

، بیه معنیای شیودیمتعیدی می« لیعَ»با  کهیو هنگام یا مساوات دو چیز با یکدیگر است

و ااست، مانند « استیلا و سلطه بر چیزی» َِ ََ ي الَعْضشل اْسل ْحملُ   خداونید بیر ) (2)طیه/ لضذ

 یبه معنای قصد اسیت، ماننید آییه شودیمتعدی م« لیاِ»با  کهیو وقت (عرش استیلا دارد

نشیان « صورت دود بودها در آغاز بهآسمان ؛دخان...هی » ةجمل(. 44فصلت/بحث ) مورد

ی گسترده و عظیمی بوده است و این گازها یهاها از تودهکه آغاز آفرینش آسمان دهدیم

کاملاً هماهنیگ اسیت.  بنگ(یگب)نظریه  با آخرین تحقیقات علمی در مورد آغاز آفرینش

از گازهیا و دخیان  یافشیرده یصیورت تیودهاکنون نیز بسیاری از ستارگان آسمان بههم

 (4ج )دایره المعارف قرآن کریم، هستند.

ها و زمین به رتق آسمان کریم قرآن ؛ چنانکههاآسمانوفتق مرحله رتقسوم:  مرحله

از یکیدیگر و فتیق )بیه معنیای  هاآن )به معنای گسستن( در ابتداى آفرینش، سپس فتق

َوَلَّ تصریح کرده اسیت؛ جداگانه هرکدامگسترش( 
َ
لمأ يَ  َكَفلضوا أنذ السذ ل ل تل و األرَ  اواَيلض الذ

قفل َِ ا َفَف َ   افَ َو َجَع  ُهمااكانِا َرئقو ( آیا کسانی که کفر ورزیدند 91/انبیاء... )َحیٌّ  َشیء   ُكلذ  ٱلَماءل  مل

بودند و ما آندورا از هم جدا ساختیم و هر  وستهیپهمها و زمین، هر دو بهندیدند که آسمان

و هم  شدهاشارهجهان یعنی ماء  منشأدر این آیه هم به  را از آب پدید آوردیم؟ یاچیز زنده

 کند.یمه جرم جهان تصریح به وحدت اولی

و زمین آراى گوناگون  بر اساس شواهدى از آیات  هاآسمان وفتقرتقچیست   درباره

خلاصیه و کلیی از اقیوا  مفسیرین  طوربیهاسیت  شدهگفتههاى علم  یا دادهو و روایات 

و زمیین در آغیاز  هاآسیماناى است که تق، همان دورهکه ر شودیمی ریگجهینت طورنیا

توده بزرگی  از بخیار  صورتبهبودند. به نظر دانشمندان، جهان ابتدا  وستهیپهمبهآفرینش 

ها تجزیه شید و کواکیب و سیتاره آرامآرامانفجارهاى درون  و حرکت  براثرسوزان بود که 

ییی کیه ذییل تفسیر الفرقان مییان آرادر  .منظومه شمس  و کره زمین پدید آمدند ازجمله
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مصدر و مفرد آمده، دلیل بر  صورتبهرتقا که : چنین جمع کرده است شدهمطرح وفتقرتق

، بلکیه هیر ندنبود مجزا زمین و آسمان  صورتبه آن است که آن دو در آغاز یک  بودند و

 وسیتهیپهمبهشود و در این ماده تعبیر م « ماء»دو مادّه واحد نخستین بودند که از آن به 

 )دایره المعارف قرآن کریم، .ء فتق و به دخان سماء و زَبَد ارض قسمت شدبودند. سپس ما

 (4ج

 جهان انبسا  و گسترش -1-1-1

 آسمانی اجرام گسترش و انبسا  بنگبیگ نظریه مفاد از یکی شد بیان که طورهمان

 مورد در که آیاتی ذیل نیز کریم قرآن در است. اولیه اتم یهسته در بزرگ انفجار از ناشی

 و گسیترش یعنیی آفرینش از خاصی ویژگی به بعضی شد بردهنام زمین و آسمان آفرینش

 آیه تذاریا سوره کریم قرآن در اند.گفته سخن جهان دائمی یا و تدریجی بخشیدن وسعت

ُعوَن  فرماید:می 4جهان گسترش مورد در 19 و 1۱ ا َلُموسل نذ ْيد  َوإل
َ
أ َماَء َبَفْيَفاَها بل َواأْلَْرَ   * َوالسذ

ُدوَن  ْعََّ اْلَماهل  * بخشیدیم وسعت را آن همواره و کردیم بنا باقدرت را آسمان ما) َفَضْشَفاَها َففل

 (ایمگستراننده نیکو چه و ایمگسترانیده را زمین و

لُدوَن » و« إنلا لموسلعون» به تعبیر اینکه آیه این در توجهجالب نکته ْعََّ اْلَماهل  بیا «َفلفل

که این  دهدمیاسمیه و اسم فاعل دلیل بر تداوم این موضوع است و نشان  ازجمله استفاده

گسترش همواره وجود داشته و هم چنان ادامه دارد و این درست همان چیزی اسیت کیه 

در آغیاز  هاکهکشیانمانی و که تمام کرات آس اندرسیدهبه آن بنگ ذیل نظریه بیگامروز 

عظییم در آن  ی، سیپس انفجیارایالعیاده)چگالی( فوقدر مرکز واحدی جمع بوده با وزن 
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و سییارات امیروزی کیرات  صیورتبهو  شیدهمتلاشیو به دنبا  آن اجزای جهان  دادهرخ

 )دایره المعارف طهور( و توسعه است. نشینیعقبدر حالت  سرعتبهدرآمده و 

 جهان فرجام 1-1-9

 و محاسبات پایه بر و علمی صورتبه بار اولین که است ادعاهایی ازجمله جهان پایان

 و )انبسیا  بنگگیب توس  جهان فرجام و آغاز مورد در نظریه یک طی تجربی مشاهدات

 نیز الهی ادیان منظر از جهان فرجام یا بودن ابدی مسئله شد. مطرح جهان( دوری انقباض

 است. مختلفی یهادگاهید دارای

 نکته این شودیم یافت کریم قرآن در الساعه اشرا  عنوان ذیل که یآیات مجموع از

 در عظیمیی دگرگون  صورتبه طبیعت و جهان رستاخیز از قرآن تلق  که آیدم  دست به

 خواهند باقی قبل شکل به آسمانی اجرام و ستارگان نه که صورتی به است جهان وضعیت

 خواهید بیاقی هستند که صورتی به ،هاکوه و دریاها از است آن در آنچه و زمین نه و ماند

 هیم در صیورتبه طبیعیت جهیان پایان که شودیم برداشت گونهنیا آیات ظاهر از ماند.

 شیدن کوبیده هم در و است آسمان در آنچه هر و ستارگان ماه، خورشید، آسمان، پیچیدن

 دییدگاه ذییل جهیان فرجیام از آنچیه بیه توجیه با .باشدیم است آن در آنچه هر و زمین

 اجیرام و سیحابی اولییه انفجیار قدرت پذیرفتن پایان با آنکه بر مبتنی شد بیان بنگگیب

 شید خواهنید منقیبض بیاز اولیه یهسته مرکز سمت به جاذبه نیروی ریتأث تحت آسمانی

 نظیم پیذیرفتن پاییان ازنظر نظریه این در جهان فرجام لذا دائم( انبسا  و انقباض )نظریه

 است. متحد و سو هم کریم قرآن آیات با کنونی طبیعت شدن دهیچیپدرهم و جهان کنونی

 دوبیاره ایجیاد و نکرده تلقی کار پایان را انقباض این بنگگیب نظریه دیگر سویی از

 را جادشیدهیا جهیان انقبیاض از کیه متراکمیی اتیم یهسیته در دیگر انفجاری از جهان

 در اسیت. هسیتی جهیان مداوم و دوری ایجاد به قائل صورت این به و کندیم ینیبشیپ

 برداشیت طیورنیهم نییز معصیومین روایات و کریم قرآن از جهان ایجاد تداوم مورد
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 انسیان و جهیان آفیرینش تکیرار پیرامیون فلسفی یهادگاهید و اسلامی عقاید در شودیم

 خلیق دییدگاه این جهیدرنت که مدام خلق و فیض دوام قاعده نام به است مطرح دیدگاهی

 داشت. خواهد تداوم و ردیپذینم پایان متعا  خدای توس  انسان و جهان

 خدا که نیست جهانی نخستین کنیم،می زندگی آن در ما که جهانی روایات، ازنظر اما

 که دارد وجود متعددی روایات .باشد نداشته وجود جهانی چنین شبیه آن، از پیش و آفریده

 انسان و جهان که؛ شودیم برداشت گونهنیا جهان خلقت مورد در معصومین بیان از

 دادهیرو متعیددی یهیادوره طی متعا  خدای توس  آفرینش و شدند ایجاد بارها و بارها

 و طبیعت جهان خلقت یهادوره از یکیما جهان و ما داشت. خواهد تداوم سیر این و است

 با سیر این و داشت خواهد سرانجامی و داشته آغازی است؛ مادی جهان در انسان آفرینش

 بیاره همیین در صیادق امیام .کنیدیمی پییدا ادامه دیگر ییهاانسان و دوباره جهانی

 4.اندبوده زمینی و آسمان دارای هرکدام که بوده هاییجهان جهان، ازاینپیش :فرمایدمی

در بیان دوام فیض الهی و عیدم  حدو  و قدم علامه جوادی آملی در کتاب همچنین

 از رواییات برخیی ازجملیه کننیدانقطاع خلقت عالم روایاتی در بخش ادله نقلی اقامیه می

هیزار )کناییه از  هیزار بیه تیا آدم از قبل آدمیانی وجود از که «توحید» کتاب در بابویهابن

 از قبل که است چندی عوالم از سخن روایات، از دیگر برخی دهد. درمی خبر نسل کثرت(

 توضیح است. ایشان شدهمنقرض و داشته وجود است، مستقر آن در کنونی بشر که عالمی

 مقید الهی را آفرینش و آدم و عالم خلقت که را محدودی دید روایات، گونهاین که دهدمی

 محکیوم گردانید،می سیا  هزار چند نظیر اندک زمانی به همین دوره از تاریخ جهان طی

 (19ص  ،4914 )شیروانی، نماید.می

 آن، از پییش جهیان زمان در ماست، مشهود که کنونی جهان گفت توانمی بنابراین

 و است بوده مشهود جهان عدم راسم قبلی جهان اصطلاحبه و است شدهآفریده بعداً و نبوده

                                                 
 .931الخصال: ص . 1
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 .باشیدمی پیشیین جهیان آن بییانگر که است واقعیتی بلکه نیست، موهوم عدم عدم، این

 و شدهآفریده بعداً و نبوده آن، از قبل جهان زمان در پیشین، جهان گفت توانمی همچنین

 بیا قبلیی جهیان وجیود آینه در را مفروض جهان هر عدم و رفت پیش توانمی همچنین

 .کرد مشاهده خرد چشم

 بییانگر کیه کهکشیانی اسیت یک جزء ستارگان و ماه و خورشید از ما مشهود جهان

 بلکیه نیسیت، میا مشیهود کهکشیان بیه منحصیر آفیرینش ولیی اسیت، آفریدگار قدرت

 یکدیگر طو  در هاآن آفرینش ازآنجاکه است، شدهآفریده دیگری از پس یکی هاکهکشان

 در گفیت تیوانمی و باشدمی بعدی کهکشان عدم راسم پیشین، کهکشان هر وجود بوده،

 منوا  همین به و شدهآفریده سپس نبوده، خبری ما مشهود جهان از قبلی کهکشان زمان

)سیبحانی،  .نمیود ثابیت ماقبیل بیه نسیبت را هرکدام زمانی حدو  و رفت پیش توانمی

 (41، ص4911

  بنگگیب نظریه کلامی یهادلالت بررسی -5

 11بنگگیب نظریه بر مبتنی خدا وجود شناختی جهان برهان -5-1

 بیا عیدم، از خلیق ییا آفرینش کلاسیک آموزه از دفاع را بانگمه متکلمان از بسیاری

 جهان آفرینش تبیین برای آن ناتوانی اثبات منظوربه بانگمه تکینگی درونی شرای  لحاظ

 بیا خیدا بیدون بانگمه که کنند اثبات اندکوشیده نیز فیلسوفان از بسیاری .اندکرده لحاظ

 تیرین پروپیاقرص و ترینمتعصیب از یکی شاید .است برابر عدم، از چیزی پیدایش تصور

 جهیان برهیان در وی .باشید کرییگ لیین ویلیام مسیحی فیلسوف دیدگاه این طرفداران

 تعبییری اساس بر را باورانه ایمان خدای وجود اثبات زمینه تا کوشیده خود کلامی شناختی

 قیرار بیدین وی کلامی شناختی جهان برهان .سازد فراهم سنتی شناختی جهان برهان از

 :است
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 دارد؛ علتی باشد، آمده پدید هرچه وجود (الف

 است؛ آمده پدید جهان (ب

 دارد؛ علتی جهان وجود پس (ج

 بیرای علّیی تبییین تواندنمی فیزیک( قوانین )برحسب علمی تبیین هیچ ازآنجاکه (د

 جهان پیدایش به مربو  تبیین یعنی باشد؛ شخصی باید آن علت کند، ارائه جهان پیدایش

 باشد مشخصی نیروی قالب در باید

 پسیینی() تأخّر ما و (پیشینی) تقدم ما ملاحظات اساس بر دوم و او  مقدمه از کریگ

 کیه اسیت بیاور بیراین وی .کندمی دفاع نخست مقدمه از اساس دو بر وی .کندمی دفاع

 وجیه تقیدم، میا جنبه .کارکردی تعبیر هم و است استقرایی تجربی تعمیم هم علیت اصل

 تقیدم ما دلیل دو با نیز دوم مقدمه از وی کند.می تجربه را آن ذهن که است علیت ذهنی

 اسیاس بیر را جهان بودن الوجود(ممکن )همان یا پدیده وی .کندمی دفاع دیگر تأخّر ما و

 علیل بالفعیل نامتنیاهی یزنجییره که فلسفی تفکر این اساس بر و بانگمه تجربی مبانی

 جهیان برهیان نتیجیه ییا سیوم مقدمه و .کندمی اثبات است محا  منطقاً علل(، )تسلسل

 بیراین کرییگ دارد. علت جهان پیدایش و وجود که است نکته این بیانگر کلامی شناختی

 ایمیان خیدای وجود است توانسته دهد، نشان را مقدمه این صدق بتواند اگر که است باور

 کند. اثبات را باورانه

 تجددي حدوث نظريه طريق از کريگ کلامی شناسیکیهان برهان تقويت

 پییدایش خصیوص در ملاصدرا دیدگاه از گذشته فصو  در که توضیحاتی به توجه با

 صیدرالمتألهین، تجیددی حیدو  رسیدمی نظیر بیه شد بیان تجددی حدو  یعنی جهان

 توانیدمی طبیعت تجددی حدو  آید. حساببه شناسیکیهان برهان برای ایپایه تواندمی

 آن بیرای علتیی وجیود اثبیات درنتیجه، و طبیعت معلولیت دادن نشان برای قوی ایپایه

 نییاز نشیانة مستمر حدو  کریگ( )ادعای باشد علت به نیازمندی نشانة حدو ، اگر باشد؛
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 خواهید را امتییاز ایین کلیامی، برهان در مقدمه این از استفاده .بود خواهد علت به مستمر

 در تنهانیه و هرلحظه در را متحرک( )غیر طبیعی فرا علتی به طبیعت نیازمندی که داشت

 شناسییکیهان برهیان تجیددی حدو  اساس بر .کندمی نمایان )ابتدائی( آفرینش لحظة

 :است بندیصورت قابل صورت این به صدرایی کلامی

 است؛ نیازمند علتی به وجودش، برای شودمی حاد  آنچه هر .4

 شود؛می حاد  هرلحظه، طبیعت، عالم .1

 .است نیازمند علتی به هرلحظه، طبیعت، عالم درنتیجه .9

برهان جهان شناختی وجود خدا که توس  کرییگ طیرح شید روشین اسیت کیه  در

 وجیود آن، زمیان از )زیرا پییش است؛ داده بیهودهرخ بانگمه از پیش آنچه درباره پرسش

 معلو  باشد جهان این پرسش است که: خواهندارد( و غرض اصلی از این براهین پاسخ به 

 دارد به علیت نیاز طبیعی موجود نخستین باشد( آیا نامتناهی جهان اگر حتی) نباشد خواه و

آنچیه خواهید بیود؟  علّی فعالیت و چیست علت آن حقیقت دارد، علت به نیاز اگر و یا نه؟

 بیرای کافی دلیل تواندمی شخصی تبیین یک تنها که کننداثبات می برهان، این مدافعان

 ماهییت با تنهانه است شدهمطرح کلامی برهان وسیلهبه که مسائلی .کند ارائه جهان وجود

 ارتبا  مستقیم نیز جهان تبیین به زمان امکان بلکه دارد، ارتبا  آن زمان ضرورت و تبیین

 (22ص  ،4991 )حسینی شاهرودی، .دارد

 بنگگیب نظریه از الحادی یهابرداشت تحلیل -5-2

 تیا است کوشیده خود آثار از شماری در معاصر، شناسکیهان و فیزیکدان هاوکینگ،

 جدیید نظرییاتی ارائه و بنگبیگ نظریه ازجمله شناختیکیهان نظرات ایپاره از استفاده با

 در کند. استدلا  آفرینجهان خدایاز  آن نیازیبی و جهان خودبسندگی بر عرصه، این در

 دهیم. قرار موردبررسی زمینه این در را او  استدلا و مدعا که یمدار آن بنای بخش این
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 جهان زمانی( )حدو  مندی آغاز نفی -2-1-4

 ایین از گرییز برای و دانسته خدا وجود مستلزم را جهان داشتن زمانی آغاز هاوکینگ

 زمیانی آغیاز از حیاکی که را بنگ(بیگ نظریه مفاد )از تکینگی وجود کندمی تلاش نتیجه

 :گویدمی وی .کند نفی است جهان

اندیشه که فضا و زمان ممکن است یک سطح بسیته بیدون کرانیه را تشیکیل  این»

دهند... ملزومات عمیقی برای نقش خدا در جهیان دارد... اگیر جهیان آغیازی داشیت میا 

شید، یعنیی با خوداتکیاکامل  طوربهفرض کنیم که خالقی دارد، اما اگر جهان  توانستیممی

ای نداشته باشد، آن را نه آغازی هست و نه انجامی. در این صیورت دیگیر چیه مرز و لبه

 (hawking.1988.p140) «جایی برای خدا باقی خواهد ماند؟

 جهان آفرینی خود و گرانش -2-1-1

پیامد « انفجار بزرگ»ادعا کرده است که « طرح بزرگ»اثر جدیدترش  در هاوکینگ

عامل اصیلی پییدایش جهیان  مثابهبهقوانین فیزیک بوده و قانون گرانش را  ناپذیراجتناب

خودش را از هیچ  تواندمیگرانش وجود دارد، جهان  مانندقانونی  ازآنجاکه»کند: معرفی می

 (14۹، ص4911)هاوکینگ،  «خلق کند...

 هاوکینگ یجهان چند یدها -2-1-9

ایین جهیان را  انگیزشگفتنِ نظم و برای زیست انسان بود فردمنحصربه، هاوکینگ

های دلیل خداباوران بر مخلوق بودنش انگاشته و در نفی آن مدعی است کشیف منظومیه

دیگری نظیر منظومه خورشیدی ثابت کرده است منظومه ما که دربرگیرنده یک خورشید و 

 مسیئلهنیسیت. ایین  فردمنحصربهچرخند، یک پدیده هایی است که پیرامون آن میسیاره

بین خورشید و کره زمین و پییدایش انسیان  ایدئا دهد که وجود حالت فیزیکی نشان می

و دقیق برای موجودیت و رفیاه انسیان  شدهطراحی پیشی از روی کره زمین، یک پدیده
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کیه  قرارگرفتیهاتفیاقی در شیرایطی  کاملاًبلکه زمین از میان میلیاردها سیاره دیگر  نیست

 (499)همان، ص تواند رشد کند.نام انسان میتحت آن شرای ، موجودی به 

 هاوکینگ ادله تحلیل و نقد -2-1-1

 را آن انجیامی و آغیازبی و انگیاری خیدا مسیتلزم را جهان زمانی آغاز هاوکینگ -4

 که: است حالی در این انگارد.می خدا نفی خودبسندگی مستلزم

 ندارد علمی بنیاد هیچ هاوکینگ اعتراف به زمان و فضاکرانگی بی (الف

 نیست علت به حاجت ملاکآغاز زمانی  (ب

 است مردود همگان نزد کنونی شکل به جهان بودنازلی  (ج

 زمانی آغاز عدم اثبات به قادر جدید فیزیک در شناختیکیهان هایمد  از یکهیچ (د

 نیستند. جهان اولیه ماده برای )ازلیت(

 توانیدمیی جهان دارد، وجود گرانش مانند قانونی چون که است آنهاوکینگ بر  -1

 :کهدرحالی بیافریند، هیچ از را خودش

 محیل غیره و انرژی اولیه، ماده گرانش، مانند طبیعت قوانین وجود چراییاصل  (الف

 است پذیرامکان فلسفی روش به تنها امور این تبیین و است سؤا 

 خیود ییا و تصیادفی پییدایش ذاتی، وجوب عدم نشانگر فلسفی دقیقهای تبیین (ب

 بیه شیدن منتهیی و هیاآن معلولییت پیذیرش جیز گرییزی لاجرم است. هاآن آفرینندگی

 نیست. بالذات الوجودواجب

و بیرای زیسیت انسیان بیودنِ نظیم  فرد بیودن جهیان میامنحصیربههاوکینگ  -9

 جهانی چندجهان را دلیل خداباوران بر تبیین توحیدی جهان انگاشته و انگاره  انگیزشگفت

 که: است حالی در این انگارد.می خدا وجود نفی و باوری تصادف کنندهیتتقورا 
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 نیست تجربی آزمون قابل و علمی شدهپذیرفته نظریه یک انگاری جهان چند (الف

 نییز دینی ادبیات در آن از دیگری شکل و است خداباورانه تعبیرقابل فرضیهاین  (ب

 دارد وجود

 آنکیه مگر است، الهی فیض مشمو  باشد، داشته وجود امکان آنچه فلسفی ازنظر (ج

 کند. عدمش اقتضای حکمتی

هاوکینگ نه بنیاد علمی دارد و نه کمترین دلالتی بیر خودبسیندگی  مدعیات درنتیجه

 (14-29، ص 491۹)شاکرین، ی متعا .خدا وجود جهان و نفی
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 گیرینتیجه

 هسیت، و بیوده بشیر سیؤالات از تاکنون دیرباز از آن فرجام و جهان پیدایش مسئله

 فیزیک تا نخستین یفلسفه و باستان اساطیر از توانمی را مسئله این کشف در بشر تلاش

 کیرد. جستجو گوناگون اعصار در فلسفه شناختی جهان بُعد در سرانجام و شناسیکیهان و

 جهیان پییدایش درزمینه بشر هاییافته از الهی و فلسفی تحلیلی تا داشت بران را ما آنچه

 خلقیت عظمیت به ایمان درراه جهان، ینهفته رازهای از حقیقتی کشف تنها باشیم داشته

 شناسیکیهان جدید هاییافته از مختصری بیان از پس پژوهش این در بوده. متعا  خدای

 و ادلیه آن، مفیاد بییان و بیزرگ انفجیار نظریه ازجمله آن فرجام و جهان ابتدای پیرامون

 و پییدایش ی درزمینه اسلامی یفلاسفه دیدگاه شرح به نظریه این روی پیش هایپرسش

 رسیدیم. ارزشمندی نتایج به الهی توفیق به البته که پرداختیم؛ جهان فرجام

 نظرییه آمیدهعملبه تحلییل و اسلامی یفلسفه و فیزیک بین هادیدگاه مقایسه طبق

 در البتیه و بیوده رأیهیم میواردی در جهیان پیدایش پیرامون فلاسفه دیدگاه و بنگبیگ

 کنیم.می اشاره مورد چند به که اندداشته نظراختلاف مواردی

صراحت بیه مخلیوق ی اولیه تولد جهان بهبنگ، تکینگی یا مادهالف( در نظریه بیگ

 از جهان ایجاد توانمی و کندمی اشاره نخستین یماده از موجود جهان ایجاد و عالم بودن

 مبیاحثی بیا را بزرگ انفجاری طی آن، از جهان عناصر انتشار و گیریشکل اولیه، ایماده

 یمیاده زمیانی قیدم و جهیان حیدو  میادی، هایپدیده در مده و ماده وجود لزوم چون

 در بنیگبیگ نظرییه دیگر تعبیر به و دانست هم مقارن اسلامی فلاسفه منظر از نخستین؛

 قرارداد. اسلامی فلاسفه شناختی جهان دیدگاه بر تجربی مؤیدی را مسئله این
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ی اولییه جهیان هسیتند؛ ب( طبق تئوری انفجار بزرگ زمان و مکان جزء ابعاد میاده

دیگر مکان و زمان محصو  انفجار بزرگ هستند؛ بنابراین زمانی مستقل از جهان عبارتبه

شناسی با نظرییه ندارد در کیهانعنوان مد  استاجهت نظریه انفجار بزرگ بهنداریم. ازاین

داند بیه ایین معنیا کیه زمیان ملاصدرا موافق است چراکه ملاصدرا نیز جهان را حاد  می

 است. جهان در حرکت و محص

وخیزهیای کوانتیومی و از توان گفیت جهیان از افتج( طبق نظریه انفجار بزرگ می

ده اولیه جهان قائل است و آن را ی انرژی و ماده، ایجادشده است؛ ملاصدرا نیز به مامبادله

داند لذا طبق قانون پایستگی انرژی، جهان در فیزیک نیز از عدم خلق نشده است؛ ازلی می

 شناسی( عدم صرف نیست؛ بلکه عدم فضا زمیان و.. . اسیت.درواقع عدم در اینجا )کیهان

شناسی بوده کیهانهای البته بحث در قدم زمانی عالم در فلسفه اسلامی بسی فراتر از یافته

های بنگ در خصوص وجود و چگونگی میاده قبیل از انفجیار حیاوی یافتیهو نظریه بیگ

 نیست. زیادی

د( طبق نظریه انفجار بزرگ جهان در حا  انبسا  است بنابراین همه اجیزای جهیان 

باشد؛ و این با مبانی حرکت جوهری صدرا قابیل تطبییق اسیت. پویا و در حا  حرکت می

تنها در اعیراض بلکیه در دانید نیهت که ملاصدرا همه اشیاء را دارای حرکت میصوربدین

در این پژوهش دیدگاه فلاسفه اسلامی در خصیوص  اند.ذاتشان نیز دارای تمییر و دگرگونی

تناهی ابعیاد زاده آملی که قائل به عیدمابعاد عالم طرح و بررسی شد و دیدگاه علامه حسن

بنیگ را توضییح تواند انبسا  کیهانی نظرییه بیگای که میریهعنوان نظباشد بهعالم می

و  دهییعقهمی اسلامی معاصر در مورد انبسا  و گسیترش عیالم فلسفهدهد بیان شد. لذا 

 عنوانبیهبوده و شاید بتوان کشفیات تجربی نظریه میذکور را  بنگگیبی هینظرموافق با 

ت و روایات معصومین دا  بر گسیترش ی فلسفی حکمای معاصر، آیاادلهدلیل تجربی بر 

 کرد. ارائه آن ابعاد بودن ینامتناه و عالم
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اکنون وجود دارد اولین خلیق خیدای جهان طبیعت که هم ه( از منظر فلاسفه اسلامی

که با چه ترتیبی آغازشیده متعا  نبوده و آخرین آن نیز نخواهد بود ایجاد جهان سوای این

فیاض عالم، خدای متعا  بوده لذا این جریان را پاییان و  باشد ناشی از فیض علی الاطلاق

انقطاعی نیست که اگر چنین باشد به تعطیلی فیض که از صفات ذات خدای متعا  اسیت 

طور خلاصه نظرگاه فلسفه اسلامی طبق قواعیدی چیون دوام فییض و خلیق انجامد. بهمی

ییزی اسیت کیه در نظرییه مدام؛ ایجاد چندباره و دائم جهان طبیعت بوده و این همیان چ

بنیگ جهیان بنگ به انقباض و انبسیا  دوری جهیان معیروف اسیت؛ از منظیر بیگبیگ

طور که ازلی نبوده ابدی نیز نخواهد بود و فرجام جهان پایان یافتن انبسا  ناشیی از همان

 است. جهان یدوباره انبسا  و انقباض اولیه، بزرگ رانفجا

 و جهیان پییدایش پیرامیون اسیلامی فلاسفه دگاهدی بررسی بر علاوه پژوهش این در

 و شناسییکیهان از نظریه این بین ایمقایسه آخر بخش در بنگبیگ نظریه با آن مقایسه

 است اهمیت حائز آمدهدستبه نتایج که گرفت صورت الهی کتب

بایید  بنیگگیببررسی آیات سفر پیدایش از عهد عتیق و مفاد نظرییه  ةجیدرنتالف( 

عنوان کرد: تکامل تدریجی آسمان و زمین، خورشید، ماه و دیگر کرات آسمانی، در سیری 

 هیاآنی آسمان و زمین و سپس گسسیت وستگیپهمبهتکاملی در طی چند روز و اتحاد و 

در خصیوص  بنگگیبنظریه  ازجملهی شناسجهانگواه صادقی بر آنچه در نظریات جدید 

 .باشدیماتحاد اجرام اسمانی در ابتدای خلقت بوده  سیر تکامل تدریجی جهان و

: جهان ازلی نبوده )ازلی به معنای عدم مخلوق بیودن( و از نیسیتی بنگگیباز منظر 

مراحلی طی چنیدین  درگذشت جیتدربهی واحد طی انفجاری بزرگ امادهو از  وجودآمدهبه

بییان شید هیردو ادعیای ایین نظرییه  آنچهبه  با توجهسا  به شکل کنونی درآمده است. 

 بنگگیبمطابق با آیات سفر پیدایش بوده و در ظاهر، سفر پیدایش از عهد عتیق با نظریه 
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را موافق تعالیم مسیحی و کتیاب  بنگگیبتناقضی ندارد. البته کلیسای معاصر نیز نظریه 

 .نددایممقدس دانسته و آن را شرحی بر چگونگی خلق جهان توس  خدای متعا  

انتهایی از معارف الهی اند که در بی ةگنجین ب( قرآن کریم و روایات معصومین

اند. در این پژوهش با بررسی آییات و رواییات کشف حقایق عالم راه گشای هر خردمندی

دست آمد. او  آنکه مباحثی که در خصیوص  توجهی بهپیرامون پیدایش جهان نتایج قابل

بیه میا رسییده  ر ساحت جسمانی از لسان معصیومینصادر او  یا نخستین آفریده د

بنگ چه ازلحاظ هستی و چیه ازنظیر چیسیتی؛ ی نخستین در نظریه بیگروشنی با مادهبه

ی نخستین و ایجاد جهان طیی انفجیاری از بنگ وجود مادههمخوانی دارد. در نظریه بیگ

نیز  ن معصومینرود و پیدایش جهان از لسای واحد، نقطه عطف به شمار میآن ماده

 گردد.صورت مایع و انفجاری بزرگ آغاز میای واحد بهاز ماده

دوم، در قرآن کریم آیاتی در شرح مراحل پیدایش آسمان و اجیرام آسیمانی ازجملیه 

 آن، روی بیر زنیده موجودات و حیات پیدایش ینحوه زمین، و آسمان ایجاد ترتیب ،زمین

 همخوانی بنگبیگ نظریه مفاد با که دارد وجود آن، فرجام و طبیعت جهان مدام گسترش

 و تفسییری ازلحیاظ شید بیان که موضوعاتی ذیل کریم قرآن آیات پژوهش این در دارند.

 از دییدگاه دو بین توجهیقابل پوشانیهم و تقارن آمدهدستبه نتیجه و شدهبررسی روایی

 عنوانبیه را بنیگبیگ نظرییه و آییات همخیوانی توانمی لذا است. کریم قرآن و فیزیک

 آورد. شمار به کریم قرآن علمی معجزات از دیگری یمعجزه

های کلامی نظریه انفجار بزرگ مورد تحلییل و بررسیی قیرار سوم، اما در آخر دلالت

 ه مد  انفجار بزرگ در توضیح ایجاد جهیانبفیلسوفان دین برخیی از متکلمان و گرفت. 

سویین بیرن و برخیی از فیلسیوفان دیین در تأییید ازجمله کریگ و  دهندیپاسخ مثبت م

برخی در  در مقابل. اندخداباوری و تبیین برهان در اثبات وجود خدا از این نظریه بهره برده

بودن آن را به اثبات برسانند و بعضی از فیلسوفان و اندیشمندان  اند کیه نیامعقو پیی آن
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ها فیزیکیدان معیروف اسیتیفن آن ةازجملاند که های الحادی داشتهاز این نظریه برداشت

بنیگ از هاوکینگ است. در این پژوهش برهان اثبات وجود خیدا مبتنیی بیر نظرییه بیگ

ی الحادی بعضی شده و استفادههای الهیاتی این نظریه طرحعنوان یکی از دلالتکریگ به

اسیت کیه  نآمده آدستفیلسوفان ازجمله هاوکینگ در معرض نقد قرار گرفت و نتیجه به

های استدلالی صحیحی برخیوردار نیسیت ضیمناً ادله هاوکینگ خودمتناقض بوده و از پایه

برداشت این دسته از فیلسوفان از نظریه مذکور خلاف آن چیزی است کیه از میتن نظرییه 

 د.برمیای

 در کلامی و نقلی فلسفی، هایآموزه معاند ابعادش از کدامهیچ در بنگبیگ نظریه لذا

 میوارد بعضیی در را نظریه این بتوان شاید و نیست؛ جهان برای الهی مبدئی و خالق تأیید

 حسیاببه تجربی -علمی مؤیدی یا دلیل عنوانبه شناختی جهان ةزمین در نقلی و فلسفی

 آورد.
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